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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. január 31-i rendkívüli 
üléséről.  
Ülés helye: Városháza, Pásztó, Kölcsey u. 35.  
 
Jelen vannak: Farkas Attila polgármester, Bodrogi István alpolgármester, dr. Kanyó Roland, 
Szabó Ádám, Takácsné Salamon Katalin, Zeke Tamás képviselők.  
 
Dr. Sándor Balázs jegyző, Csépe-Ferencz Csilla, Genyéné Batta Nikoletta osztályvezetők, 
valamint Berzák Gyuláné, Tari Mihály Szervezési Osztály munkatársai.  
 
Farkas Attila Köszönti a megjelenteket.   
Megállapítja a határozatképességet, mivel a megválasztott 9 képviselőből 6 fő jelen van.    
Káposzta Csaba, dr. Halász István és Veres Róbert képviselők igazoltan vannak távol. 
 
Javaslatot tesz a napirendre a meghívó szerint.  
Szavazásra bocsátja. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
14/2022. (I. 31.) számú határozata 
 
A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 

 

1. Javaslat Pásztó és Tar-Mátraszőlős szennyvíz-elvezetési agglomeráció 
megvalósításához konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 

I. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat Pásztó és Tar-Mátraszőlős szennyvíz-elvezetési agglomeráció 
megvalósításához konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 

Farkas Attila: A január 20-i testületi ülésen tájékoztatott arról, hogy nyertes lett a három 
település szennyvízkezeléssel kapcsolatos pályázata. Ezért „A pásztói és tari 
szennyvízagglomerációk egyesítése, szennyvízelvezetés és -tisztítás fejlesztése” 
megnevezésű projekt közös megvalósítása céljából konzorciumi megállapodást szükséges 
kötni. A határozati javaslatban erre kéri a képviselő-testület felhatalmazását. 

Dr. Sándor Balázs: Módosítást javasol a határozati javaslatban. A jelenlegi 2. pont legyen 3. 
pont. Az új 2. pont pedig a következőket tartalmazza: „A beruházás megvalósításához 
szükséges 165.456.794.- Ft összeget Pásztó Város Önkormányzata pályázati forrásból 
biztosítja.” 
Ezzel egyértelművé válik, hogy az önerő a pályázati forrásból elnyert összeg.  
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Kérdés nem volt.  
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és a módosítással együtt 
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Farkas Attila: Szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
15/2022. (I. 31.) számú határozata 

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pásztó és Tar-Mátraszőlős 
szennyvíz-elvezetési agglomeráció megvalósításához konzorciumi együttműködési 
megállapodás aláírására vonatkozó előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

1. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében támogatásban 
részesített szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvízminőség-
javító beruházások megvalósítását szolgáló projektek megvalósításához támogatja a 
határozat mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás aláírását.  

 

2. A beruházás megvalósításához szükséges 165.456.794.- Ft összeget Pásztó Város 
Önkormányzata pályázati forrásból biztosítja. 

 

3. Felhatalmazza a polgármestert a KEHOP-2.2.2-15-2021-00164 projektazonosítóval 
ellátott megállapodás aláírására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 
Farkas Attila: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.  
 
 

k.m.f. 
 
 

 
 
 Farkas Attila       dr. Sándor Balázs 
 polgármester        jegyző 
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